
ਮੈਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਵੇਂ ਿਰਾਂ?
ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਟਸ ਟਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਟਨਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹਰੈ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਟਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕਸੇ 
ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ)। ਜਦ ਇਹ ਿਾਪਰਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਕਸੇ ਡਾਕਟਰ 
ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ਟਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਟਰਹਾ/ਰਹੀ 
ਹਰੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 
ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਟਮਆਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜੰਮੇਿਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਟਨਮਨਟਲਖਤ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਜਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਜਰਸ਼ਤੇ।
• ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਂ ਅਣਉਜਿਤ ਸਰੀਰਿ ਿਾਂਿਾਂ।
 ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 
 •  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ, ਚੂਟ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਅਟਜਹੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਟਜਸ ਟਪੱਛੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ; 
 •  ਟਕਸੇ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਟਗਆ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਟਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੂਹਣਾ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ

ਮਰੀਜ਼-ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਰਸ਼ਤਾ ਟਿਸ਼ਿਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਟਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਸ ਟਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਟਕਸੇ 
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਟਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿੀ ਟਜਨਸੀ ਟਿਿਹਾਰ 
ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ 
ਟਗਆ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਫਜੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਜਨਸ ਆਫ 
ਓਨਟਰੈਰੀਓ (College of Physicians and Surgeons of Ontario) 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ 1-800-268-7096, 
ਐਕਸਟਰੈਨਸ਼ਨ 629 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਟਧਨਟਯਮਕ ਹੋਣ ਿਜੋਂ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ 
ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਤੀ ਟਸਫਰ ਸਟਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ 
ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਟਕ ਸੰਭਾਿੀ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਦੀ ਟਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਟਕਉਂ ਹਰੈ – ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 
ਟਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਟਗਆ ਸੀ?



•  ਅਣਉਜਿਤ ਜਟੱਪਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਾਂ ਜਵਵਹਾਰ।  
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 

 •  ਟਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਉਟਚਤ ਸੁਝਾਉਣ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਕਟਹਣਾ; 
 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਕਸੇ ਟਦਨ ਟਮਲਣ ਿਾਸਤੇ ਕਟਹਣਾ; 
 •  ਤੁਹਾਡੀ ਟਦੱਖ ਜਾਂ ਕੱਪਟੜਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ;
 •  ਤੁਹਾਡੇ ਟਜਨਸੀ ਟਰਸ਼ਟਤਆਂ ਜਾਂ ਟਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਬਾਰੇ ਗਰੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਟੱਪਣੀਆਂ 

ਕਰਨੀਆਂ;
 •  ਟਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਕਟਹਣੇ; 

ਜਾਂ
 •  ਬੇਲੋੜਾ ਟਧਆਨ ਦੇਣਾ (ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਚੁੰ ਮਣਾ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ)। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੰੂ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਜਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਟਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। 

ਿੇ ਮੈਂ ਿੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਿੀ?
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਛੁਕ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਕਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ/ਟਟੱਪਣੀਆਂ 
ਅਣਉਟਚਤ ਅਤੇ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। 

ਕਈ ਿਾਰ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਰ 
ਟਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ/
ਟਜਨਸੀ ਟਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਸਟਥਤੀਆਂ 
ਟਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਹਮਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਿੱਚ, ਇੱਕ 
ਉਟਚਤ ਟਰਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ, 
ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਮੈਨੰੂ ਿਾਲਿ ਨੰੂ ਜਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਿਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹਰੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। 
ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ ਜੋ 
ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਾਪਟਰਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੁਆਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਤੁਸੀਂ 
ਦੂਟਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਟਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਲਰੈਕੇ ਆਿੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਿੋਂਗੇ ਟਕ ਕਾਲਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹਰੈ।

ਮੈਂ ਜਿਸਨੰੂ ਦੱਸਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਟਕਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਂਗੇ ਟਜਸਦਾ ਟਪਛੋਕੜ 
ਸਮਾਜ ਸੇਿਾ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਟਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਟਸ਼ਤ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਟਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ 
1-800-268-7096, ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 629 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਟਹਲੀ ਕਾਲ ਟਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਿਾਪਟਰਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਨੀ ਹਰੈ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਟਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਨੱਜੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਟਿਅਕਤੀ ਇਸ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ।

ਿੀ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਿੱਲੇਗਾ ਜਿ ਮੈਂ ਜਸ਼ਿਾਇਤ ਿੀਤੀ ਸੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਂ। ਟਕਸੇ ਜਾਂਚ ਟਿੱਚ, ਕਾਲਜ 
ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਾਬ ਦੇ ਸਕੇ।

ਿੀ ਮੇਰੀ ਜਸ਼ਿਾਇਤ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ?
ਕਾਲਜ — ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ – ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਰੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੂਟਮਕਾ ਦੇ ਭਾਗ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਿੇ ਮੈਂ ਿੋਈ ਜਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਿਵੇਂ 
ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ?
ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਟਨਪਟਾਰਾ ਟਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹਰੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਟਿਸਥਾਰ ਸਾਡੀ ਿਰੈੱਬਸਾਈਟ cpso.on.ca ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਿੇ ਜਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੀਤਾ ਜਗਆ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਲਿ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਟਚਟਕਤਸਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ 
ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਟਜੰਨਹਿ ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਟਰਸ਼ਤੇ ਕਮੇਟੀ (Patient Relations Committee) ਇਹ 
ਟਨਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ਟਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.cpso.on.ca/therapy ਦੇਖੋ। ਜਾਂ ਟਫਰ 1-800-268-7096, 
ਐਕਸਟਰੈਨਸ਼ਨ 211 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿੀ ਜਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਜਿਹਾ ਿਾਂ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਿੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਟਕਸੇ ਓਨਟਰੈਰੀਓ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 
ਹੋਇਆ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਫਜੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ 
ਐਡਂ ਸਰਜਨਸ ਆਫ ਓਨਟਰੈਰੀਓ ਨੰੂ 1-800-268-7096, 
ਐਕਸਟਰੈਨਸ਼ਨ 629 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


